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Комисија за јавну набавку                                                      Свим потенцијалним понуђачима 
 
 

Набавка број ЈНМВ 17/2018 – Средства за хигијену 2018 
 
 
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара број ЈНМВ 17/2018 – 

Средства за хигијену 2018, ЈНМВ  17/2018, наручилац ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР у року предвиђеном 
за подношење понуда даје додатна појашњења на постављено питање од стране потенцијалног 
понуђача: 
 

Питањe 1: 
 

Везано за јавну набавку ЈНМВ 17/2018 за набавку средстава за одржавање хигијене  за 
потребе ЈКП „Водовод“ Зајечар, а у складу са чланом 63. став2. Закона о јавним набавкама захтевамо 

додатно појашњење конкурсне документације. 
Позиција бр. 17 – кесе за ђубре, црне пластичне, од 30 литара и позиција бр. 18 – кесе за 

ђубре црне пластичне 150 литара – јединица мере је паковање, међутим није наведена величина 
паковања, молимо наручиоца да прецизира величину паковања или да изрази јединицу мере на 
комад, а потребну количину прерачуна. 

Позиција бр. 22 – ИКО индустријски сапун 2/1 кг, јединица мере је комад, а количина 16 
паковања – с обзиром да се овај производ ради у паковању од 3,5 литара, а транспортно паковање 

чине два комада од по 3,5 литара, да ли је цену потребно дати за један комад од 3,5 литара или за 
паковање од два комада по 3,5 литара? 

 
 

Одговор 1: 
 

Код позиције бр. 17 и позиције бр. 18 које гласе: 
 

17. Кесе за ђубре, црне, пластичне од 30 лит паковање 75    

18. Кесе за ђубре, црне, пластичне од 150 лит паковање 75    
 

За позицију бр. 17  кеса од 30 литара паковање подразумева 20 комада, а  
за позицију бр. 18  кесе од 150 литара паковање подразумева 10 комада. 
 
Позиција 22: 

22. Ђубравник, пластични са дршком ком 14    
 

За позицију 22. јасно је да се ради о пластичном ђубравнику са дршком комада 14, али се 
вероватно мислило на позицију 32 која гласи: 

 

32. ИКО индустријски сапун 2/1 кг паковање 16    
 

За позицију 32. ИКО индустријски сапун 2/1 кг ради се о транспортном паковању 2 комада по 
3,5 литара и укупно 16 таквих паковања. 

 
 

______ . _______ 
 

 

 Наручилац ће питања и одговоре у вези кон. документације објавити на: порталу јавних набаки и 
 интернет страници наручиоца. 

 
У Зајечару, 
Дана: 15.10.2018.       Комисија за јавне набавкe                         
    Синиша Радовановић 
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